ZASTOUPENÍ
Zájmové sdružení
právnických osob
OK4EU

OLOMOUCKÉHO
KRAJE
PŘI EU

ČLENOVÉ OK4EU
•

Olomoucký kraj

•

Moravská vysoká škola, o.p.s.

•

Statutární město Olomouc

•

Vysoká škola logistiky o.p.s.

•

Statutární město Přerov

•

Nadační ústav regionální spolupráce,
o.p.s.

•

Statutární město Prostějov

•

•

Město Jeseník

Krajská hospodářská komora
Olomouckého kraje

•

Město Šumperk

•

Agrární komora Olomouckého kraje

•

Univerzita Palackého v Olomouci

ČINNOST ZASTOUPENÍ
•
•

•

•
•

prosazovat a hájit zájmy OK při přípravě programovacího období 2014 – 2020
podílet se na vytváření koncepcí a strategií Olomouckého kraje v souladu s
politikou EU a možnostmi financování z evropských fondů
propagovat členy sdružení v prostředí EU organizováním akcí – odborných
seminářů, workshopů, výstav apod. představujících region jako zajímavou
turistickou oblast, vzdělanostní region, region s potenciálem investičních a
dalších ekonomických příležitostí
vykonávat informační aktivity
monitorovat evropskou legislativu a politiku a aktuálně informovat členy
sdružení o zásadních změnách či vývoji

ČINNOST ZASTOUPENÍ
•
•

•

•
•

zprostředkovávat příležitosti, které pro OK vyplývají z členství ČR v EU
úzce spolupracovat s evropskými institucemi (Evropská komise, Evropský
parlament, Výbor regionů) a českými vládními agenturami (Czechinvest,
Czechtrade, Czechtourism)
podávat grantové žádosti, jejichž příjemcem je buď samo sdružení, nebo
subjekt se sídlem na území Olomouckého kraje, provádět lobby za prosazování
zájmů Olomouckého kraje v procesu rozhodování na evropské úrovni, např. v
oblasti projektů s účastí Olomouckého kraje
zajišťovat zázemí a servis pro pracovní návštěvy z Olomouckého kraje
poskytovat odborné i organizační zázemí hejtmanovi Olomouckého kraje pro
výkon jeho mandátu náhradníka ve Výboru regionů a dalším zástupcům
Olomouckého kraje nominovaným do orgánů EU

ČINNOST ZASTOUPENÍ
•

•
•
•

navazovat partnerství a členství v evropských sítích a evropských
meziregionálních iniciativách
zajišťovat organizaci školení a stáží, vyhledávat příležitosti pro školení a stáže
poskytované třetími subjekty
zajišťovat cílenou komunikaci s novináři prostřednictvím tiskových zpráv, zpráv
o činnosti sdružení
publikační činnost
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